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TA6 STÖRRE SKÖRDAR
UR ER ÅKER

GENOM ATT SA I VALBEARBETAD JORD



Öka jordens
avkastning.

ÅKERN må giva en huru
god avkastning som helst,

det finns dock ett sätt att ytter*
ligare förbättra den. Ungefär
en halv miljon jordbrukare ha
gjort erfarenheten, att man med
Fordson?traktorn får skördarna
att stiga och vinsten att ökas,
oaktat mindre mänsklig arbets?
kraft är nödvändig än vid
användandet av hästar. Fordson
ökar det dagliga arbetsresultatet
och minskar löneutgifterna. Med
Fordson kan man plöja till det
djup, som för varje särskilt fall
är lämpligast, samt bereda jor?
den för sådd på rätt sätt och i
rätt tid. Härigenom fås jorden
att prestera sin högsta alstrings?
förmåga, liksom punktlighet och
snabbhet vid skördetiden säker?
ställer det högsta möjliga skör?
deresultat.

Fatta Ert beslut och
skaffa Er redan i år
en Fordson — den är
lantmannens oskatt*
bara tjänare.



sam*aJ^
Men se !

OVANSTÅENDE bild är ett typiskt exempel
på huru mycket värdefullare jorden blir då

den bearbetas med Fordson än då den brukas
med hästar. Åkern plöjdes i medlet av maj, högra
delen av fältet med en Fordson och den vänstra
med hästar. Omedelbart därefter överfors fältet en
gång med pinnharv, varvid användes samma drag?
kraft som vid plöjningen. Samma utsäde användes
på hela fältet och samma man verkställde hela
sådden.

bladen uträtades, medan brodden på den del, som
plöjts med häst, nådde endast 3—6 tum.

Utom att den djupt bearbetade jorden gör en större
mängd växtnäring tillgänglig för växterna, gör den
det ojämförligt mycket lättare för dem att uthärda
försommarens torka än en grunt bearbetad jord.
För den snabbare utvecklade växten minskas även
faran för tidiga frostskador.

Den 29 juni, då ovanstående bild-togs, kunde man
konstatera en häpnadsväckande skillnad mellan de
båda delarna av fältet. På den del, som plöjts med
Fordson, stod majsen 15 20 tum hög, utan att

Erfarenheten har visat att alla odlingsväxter i alla
jordmåner ge en bättra skörd, vid intensiv bearbetning
av jorden. Och intensiv bearbetning kan bäst utfö*
ras med Fordson*traktorn.



Jordbrukaren behöver Fordson varje dag året om
Plöjning
Harvning
Sådd

Kupning
Bevattning
Skörd

Vattning

Tröskning
Målning
Sågning

Stubbrytning
Vattenpumpning
Vägarbeten

Dikning Klabbning Transporter

Ovan äro uppräknade en del arbeten, som utföras snabbare och billigare med Fordson än
med häst* eller handkraft.
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